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JOHDANTO
Terveydenhuoltolain (30.12.2010/1326) 12 §:n mukaan kunnan on seurattava asukkaidensa
terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin. Lisäksi kunnan tulee
seurata kunnan palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten
hyvinvointitarpeisiin.
Kunnan on strategisessa suunnittelussaan asetettava paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin
perustuvat terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tavoitteet, määriteltävä niitä tukevat
toimenpiteet ja käytettävä näiden perustana kuntakohtaisia hyvinvointi- ja terveysosoittimia.
Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava
valtuustolle vuosittain, minkä lisäksi valtuustolle on kerran valtuustokaudessa valmisteltava
laajempi hyvinvointikertomus.
Mänttä-Vilppulan kaupunginvaltuusto hyväksyi 20.3.2018 § 12 valtuustokauden 2017-2021 Laajan
hyvinvointikertomuksen sekä siihen kuuluvan hyvinvointisuunnitelman tavoitteet
valtuustokaudelle. Laajassa hyvinvointikertomuksessa esitettyjä toimenpiteitä on seurattu
vuoden 2017 hyvinvointikertomusraportissa, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi päätöksellään
18.6.2019 § 40. Tavoitteiden toteutumista ja toimenpiteiden seurantaa jatketaan vuoden 2018
raportin myötä.
Raportin hyvinvointi-indikaattorit ovat osin samoja kuin aikaisemmissa
hyvinvointikertomuksissa. Raportin laatinut moniammatillinen työryhmä on nostanut
kaupunginvaltuuston tietoon myös muita huomionarvoisia indikaattoritietoja. Kaikista
aikaisemmissa raporteissa olleista indikaattoreista ei ole seurantatietoja vuodelta 2018 ja näin
ollen kyseisiä indikaattoreita ei tässä raportissa esitellä.
Vuoden 2018 hyvinvointikertomusraportti sisältää aikaisemmasta raportista poiketen seuraavaa
vuotta koskevan hyvinvointisuunnitelman. Vuoden 2020 hyvinvointisuunnitelmaan on
tarkennettu aiemmin päätettyjä tavoitteita, toimenpiteitä, vastuutahoja ja arviointimittareita.
Tarkennettujen toimenpiteiden avulla edistetään kaupunginvaltuuston painopistealueiden
mukaisia tavoitteita.
Vuoden 2018 hyvinvointikertomusraporttia on ollut laatimassa moniammatillinen työryhmä,
joka on koostunut sekä kaupungin että Mäntänvuoren Terveyden edustajista.
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OSA 1 VÄESTÖN HYVINVOINNIN TILA VUONNA 2018
1 Indikaattorien ja muun tiedon osoittaman hyvinvointi
1.1 Talous ja elinvoima
Asukasmäärä laskee Mänttä-Vilppulassa, mutta kasvaa Pirkanmaalla
Vuonna 2018 Mänttä-Vilppulan asukasmäärä laski ensimmäisen kerran alle 10 000 asukkaan
(9 983). Väestöennusteen mukaan kaupungin asukasmäärä jatkaa laskuaan, ja vuonna 2040
Mänttä-Vilppulassa on noin seitsemäntuhattaviisisataa asukasta (7 426).
Pirkanmaan asukasmäärä kasvaa tasaiseen tahtiin Tampereen kaupunkiseudun johdolla.
Mänttä-Vilppulan verrokkikunnissa, Ruovedellä, Keuruulla, Juupajoella, Orivedellä, Virroilla ja
Jämsässä, trendinä on laskeva asukasluku.
Väestö
31.12.

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

MänttäVilppula

11645

11496

11413

11308

11122

10898

10723

10604 10448

2017

2018

10256 9983

Pirkanmaa 481999 485706 489192 492737 496568 500166 503382 506114 509356 512081 515095

Kaupunkiin muuttaa vähemmän asukkaita kuin kaupungista muuttaa pois. Mänttä-Vilppulan
muuttotappio vuonna 2018 on - 175 asukasta. Kaupungin nettomuutto on verrokkikuntien
alhaisin.
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Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä, Mänttä-Vilppula
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

-120

-70

-52

-88

-146

-183

-85

-80

-137

-118

-175

Kaupungin väestöllinen huoltosuhde jatkaa kasvuaan
Kaupungin väestöllinen huoltosuhde kasvaa joka vuosi. Vuonna 2018 Mänttä-Vilppulassa oli
noin kahdeksankymmentäkolme (83,30) huollettavan ikäistä sataa (100) työikäistä kohden. Luku
kertoo 65 vuotta täyttäneiden asukkaiden määrän kasvusta.
Huoltosuhde on kasvanut kaikissa Mänttä-Vilppulan verrokkikunnissa1. Pirkanmaan
huoltosuhde on kokonaisuudessaan kasvanut, mutta on huomattavasti alempi kuin MänttäVilppulan ja sen verrokkikuntien huoltosuhde (Pirkanmaa 59,60).

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

59,60

60,50

62,50

65,90

69,40

71,50

74,40

77

77,90

80,10

83,10

Pirkanmaa 49,90

50,20

51,10

52,50

54,10

55,60

56,80

57,70

58,50

59,20

59,60

MänttäVilppula

1

Ruovesi, Keuruu, Juupajoki, Orivesi, Virrat ja Jämsä

5

Taidekaupungissa yksinhuoltajaperheet muodostavat neljäsosan kaupungin perheistä
Mänttä-Vilppulassa yhden vanhemman lapsiperheiden osuus kaupungin kaikista lapsiperheistä
on verrokkikuntia huomattavasti suurempi. Vuonna 2018 yksihuoltajaperheiden osuus on
aiempia vuosia korkeampi.

MänttäVilppula

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

21

20,20

22,60

21,50

22,20

22,50

23,10

24,60

25,90

25,40

26,70

19,60

20

20

20,10

20,30

20,70

20,80

21,20

21,50

22,40

Pirkanmaa 19,50

Yksinhuoltajuus voi haastaa taloudellisesti esimerkiksi sairauden uhatessa. Se voi myös lisätä
kotitalouden toimeentulotuen tarvetta. Tilastoista voidaan toisaalta myös varoivaisesti tulkita,
että Mänttä-Vilppulassa on kohtuullisen helppoa asua ja elää yksinhuoltajana, mikä on
myönteinen asia.
Työttömyys ja toimeentulotuki
Työttömien määrä on laskenut Mänttä-Vilppulassa Pirkanmaan ja kaupungin verrokkikuntien
tavoin. Vuoden 2018 työttömyysaste on Mänttä-Vilppulan alimpia kahteenkymmeneen vuoteen.
Ainoastaan vuonna 2008 työttömyysaste laski hetkellisesti 8,6 prosenttiin.
Kaupungin euromääräinen verotulo asukasta kohden on verrokkikuntien korkeimmasta päästä
3938 eurolla. Kaupungin verotulot asukasta kohti ovat laskeneet joitakin kymmeniä euroa
vuodesta 2017 vuoteen 2018. Verotulojen korkeutta selittää sekä kaupungin tuloveroprosentti
että asukkaiden palkkataso.
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Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneiden 18-24-vuotiaiden osuus on jatkanut
vähentymistään vuodesta 2017 vuoteen 2018. Sama trendi näkyy myös lähes kaikissa MänttäVilppulan verrokkikunnissa. Nuorten poispäin suuntautuva muuttoliike saattaa vaikuttaa
toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneiden määrään. Myös kaupungin työllisyyspalveluiden
voidaan nähdä tehneen vaikuttavaa työtä kaupungin nuorison parissa.
Toimeentulotuen tarve kulkee yksittäisen henkilön rinnalla ja näin ollen toimeentulotuen
pitkäaikaisesti jatkunut tarve on kuitenkin siirtynyt 25-64-vuotiaille.
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1.2 Lapset, varhaisnuoret ja lapsiperheet
Rikoksista syyllisiksi epäiltyjen alle 14-vuotiaiden osuus 1000 vastaavan ikäistä kohden on hienoisessa
kasvussa vuodesta 2017 (8,1) vuoteen 2018 (9,4). Mänttä-Vilppulan verrokkikunnista sama suunta on
ainoastaan Virroilla. Indikaattorin tulokset voivat vaihdella vuosittain suurestikin, sillä rikoksia tehdään
usein ryhmässä, jolloin rikoksista myös epäillään useampaa henkilöä.

Lastensuojeluilmoituksia on vuonna 2018 tehty mänttä-vilppulalaisista lapsista yhteensä 297.
Lastensuojeluilmoituksia on voitu tehdä samasta lapsesta useita. Vuonna 2018 joka
kymmenennestä (10,4 %) mänttä-vilppulalaisesta lapsesta oli tehty lastensuojeluilmoitus.
Lastensuojeluilmoitus on pyyntö sosiaalipalveluille selvittää lapsen tilanne.
Lastensuojeluilmoituksia on tehty aiempia vuosia enemmän. Vuonna 2018
lastensuojeluilmoituksia tehtiin 206 kappaletta. Lastensuojeluilmoitusten lukumäärä on
kasvanut Pirkanmaalla sekä Jämsää lukuun ottamatta kaikissa Mänttä-Vilppulan
verrokkikunnissa.
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Kodin ulkopuolelle sijoitettujen 0-17-vuotiaiden osuus vastaavan ikäisestä väestöstä on
kasvanut vuonna 2018. Vuonna 2018 kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten osuus kasvoi 1,7
prosenttiin mänttä-vilppulalaisista alle 18-vuotiaista lapsista.
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Vuonna 2017 kohtalaista tai vaikeaa ahdistuneisuutta oli 8. ja 9. luokan oppilaista 8,6
prosentilla. Luku on laskenut yli viisi prosenttia vuodesta 2013. Ahdistuneisuutta on MänttäVilppulassa Pirkanmaan keskitasoa vähemmän. Tosin vuoteen 2019 ahdistuneisuus on noussut
nuorten keskuudessa.

Ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoiden kohtalainen tai vaikea ahdistuneisuus
on ollut kasvussa vuodesta 2013 vuoteen 2017. Ammatillisen opetuksen luokkakoot ovat
suurempia ja opetuksessa on vähemmän lähipäivätoteutuksia. Ammatillisen oppilaitoksen
oppilaiden hyvinvointipalveluihin on lisätty mielenterveystyön panoksia. Kaupunkimme
lukiolaisten ahdistuneisuudesta ei ole tilastotietoa vuodelta 2017. Tosin vuonna 2019
ahdistuneisuus on noussut 17,6 prosenttiin vuodesta 2013, jolloin luku oli 11,9 prosenttia.
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Vuoteen 2017 asti mänttä-vilppulalaisten yläkouluikäisten huumekokeilut ovat olleet nousussa.
Vuonna 2017 8. ja 9. luokan oppilaista 8,5 prosenttia oli kokeillut laittomia huumeita ainakin
kerran. Vuonna 2019 suunta on alaspäin, jolloin 7,9 prosenttia 8. ja 9. luokkalaisista oli kokeillut
huumeita.

Mänttä-Vilppulan nuorisovaltuuston laatiman kyselyn mukaan nuorilla on hyvät perhesuhteet
sekä liikunnalliset ja terveet elämäntavat. Suurimmalla osalla nuorista (84,1 %) on elämässään
ihminen, jolle voi vapaasti kertoa huolista ja murheista. Kyselyn vastaajista 83 prosenttia ei juo
alkoholia säännöllisesti.
Hektinen elämä ja opetuksen muutos näkyvät oppilaiden stressissä. Noin kolmasosa on
havainnut koulussaan kiusaamista ja on sitä mieltä, että koulussa ei tehdä tarpeeksi
kiusaamisen lopettamiseksi.

1.3 Nuoret ja nuoret aikuiset
Mänttä-Vilppulan nuoriin kohdistuvat aktivointitoimet ovat toimineet ja nuorisotyöttömyys on
laskenut jyrkästi vuoteen 2018. Mänttä-Vilppulan nuorisotyöttömyyttä on saatu kitkettyä
verrokkikunnista toisiksi parhaiten vuosien 2017 ja 2018 välillä, vaikka kaupungin
nuorisotyöttömyysprosentti onkin verrokkikunnista kolmanneksi suurin.
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Nuorisotyöttömät, % 18-24-vuotiaasta työvoimasta
2008

2009

2010

2011

2012

Mänttä-Vilppula

10,70 21,40 21,50 16,80 27

Pirkanmaa

8,90

2013

2014

2015

2016

2017

2018

21,30 23,40 23,50 24,50 21,30 14,10

15,80 16,60 13,40 13,70 17,40 18,70 20,90 21,40 16,70 12,80

Mänttä-vilppulalaisista 18-24-vuotiaista nuorista noin joka neljäs (24 %) sai toimeentulotukea.
Toimeentulotukea saavia on enemmän kuin nuorisotyöttömiä. Mänttä-Vilppulassa on
verrokkikuntiin verrattuna toisiksi eniten toimeentulotuen piirissä olevia nuoria.
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1.4 Työikäiset
Toimeentulotukea saavien 25-64-vuotiaiden osuus vastaavan ikäisestä väestöstä on kasvanut
kaupungissamme. Vuonna 2018 osuus on verrokkikuntien korkein (11,40 %) ylittäen vuonna 2017
korkeinta sijaa pitävän Keuruun. Mänttä-Vilppulan toimeentulotukea saavien osuus on ylittänyt
joka vuosi Pirkanmaan keskitason viimeisenä kymmenenä vuotena.
Toimeentulotukea saaneet 25-64-vuotiaat, % vastaavan ikäisestä väestöstä

MänttäVilppula

2008

2009 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

7,50

8,40 7,40

7,70

7,90

8,60

9,10

9

9,20

10

11,40

7

7

6,90

7,20

7,50

7,90

7,90

9,70

10,30

Pirkanmaa 6,40

7
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Sairauspäivärahaa saaneiden 25-64-vuotiaiden osuus vastaavanikäisestä väestöstä on
hienoisessa laskussa. Mänttä-Vilppulassa tuhatta vastaavan ikäistä kohden sairauspäivärahaa
saa 135,1 henkilöä. Pirkanmaan keskiarvo on 103,6 henkilöä tuhatta vastaavan ikäistä kohden.
Mänttä-Vilppulassa yhä useampi 25-64-vuotias saa sairauspäivärahaa
mielenterveysperusteisesti. Kaupungissamme sairauspäivärahaa saa mielenterveysperusteisesti
28,4 henkilöä tuhatta vastaavan ikäistä kohden. Mänttä-Vilppulan verrokkikunnista kasvua on
tapahtunut myös Keuruulla, Orivedellä ja Virroilla. Muissa verrokkikunnissa osuus on laskenut.
Maakunnassa mielenterveysperusteista sairauspäivärahaa jaetaan aiempaa useammalle.
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1.5 Ikäihmiset
Mänttä-Vilppulassa lähes puolet (48,4 %) yli 75-vuotiaista asuu yksin, mikä on verrokkikuntien
suurin luku. Pirkanmaalla vastaava luku on 47,3 prosenttia. Verrokkikunnista vähiten yksin
asuvia 75-vuotiaita on Virroilla (43,8 %).

Säännölliset kotihoidon piirissä oli vuonna 2018 noin kymmenen prosenttia (10, 2%) kaupungin
yli 75-vuotiaista asukkaista. Vuoden 2017 valtakunnallinen suositus säännöllisen kotihoidon
kattavuudelle on 13-14 prosenttia2. Säännöllisen kotihoidon piirissä olevien yli 75-vuotiaiden
osuus vastaavan ikäisestä väestöstä on laskenut Mänttä-Vilppulassa vuodesta 2015 lähtien.

2

Sosiaali- ja terveysministeriö. (2013). Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi.
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Omaishoidon tukea saaneiden 75 vuotta täyttäneiden hoidettavien osuus vastaavan ikäisestä
väestöstä Mänttä-Vilppulassa on 4,8 prosenttia. Omaishoidon tukea myönnettiin vuonna 2018
vähemmän kuin vuonna 2017.
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1.6 Kaikki ikäryhmät
Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärikäyntien määrä on pysynyt suhteellisen tasaisena.
Vuonna 2018 Mänttä-Vilppulassa lääkärikäyntikertoja oli 1701 tuhatta asukasta kohden.
Perusterveydenhuollon kouluterveydenhuollon käyntejä oli 2475 tuhatta 7-18-vuotiasta kohden,
joka on noin neljäsataa käyntikertaa vähemmän kuin vuonna 2017. Vuonna 2018 toteutui 2809
perusterveydenhuollon lastenneuvolakäyntiä tuhatta 0-7-vuotiasta kohden.
Poliisin tietoon on tullut vuonna 2018 3,5 huumausainerikosta tuhatta asukasta kohden. Luku
vaihtelee vuosittain. Luku on kasvanut vuodesta 2017, mutta laskenut vuoteen 2016 verrattuna.

2 Painopisteiden, tavoitteiden ja toimenpiteiden arviointi
Kaupunginvaltuuston 23.3.2017 § 12 hyväksymässä laajassa hyvinvointikertomuksessa asetettiin
tavoitteita ja toimenpiteitä sekä arviointimittareita, joilla näiden asioiden toteutumista tulisi
mitata hyvinvointisuunnitelmakaudella 2017-2021. Ensimmäisen kerran laajan
hyvinvointikertomuksen laatimisen jälkeen kaupungin hyvinvointia koskevien tavoitteiden ja
toimenpiteiden toteutumista arvioitiin vuoden 2017 hyvinvointikertomusraportissa. Vuoden 2017
hyvinvointikertomusraporttiin ei sisällytetty erillistä, seuraavaa vuotta koskevaa tarkempaa
18

hyvinvointisuunnitelmaa. Näin ollen tavoitteiden ja toimenpiteiden toteuma esitetään vuodelta
2018 laajan hyvinvointikertomuksen tavoitteita ja toimenpiteitä vasten.

2.1 Asukasdemokratian vahvistaminen ja osallisuuden kehittäminen
Toteuma 2017

Toteuma 2018

Osalla kouluista
jo toteutunut.
Jatketaan
toteuttamista
kaikille kouluille
ja oppilaille

Arviointi
toteutettu ala- ja
yläkouluissa.

Nuorisovaltuusto On toteutunut.
toiminnassa ja
Nuorisovaltuust
lautakunnissa
o toimii
nuorisovaltuusto
n edustajat
nimettyinä.

Nuorisovaltuusto
on toiminnassa.

Toimenpiteet ja Arviointivastuutaho
mittarit

Tavoite

Arviointi Educef ohjelmalla
Osallisuuden/vaikuttamise
Kysely,
kevätlukukaudella
n lisääminen kouluissa
mielipiteet, 1-5
/Vastuutaho
sivistyspalvelut

Nuorten osallisuuden
parantaminen

Nuorisovaltuuston
uudelleen
aktivointi
/Vastuutaho
sivistyspalvelut nuorisopalvelut

Kuntalaiskyselyide
n järjestäminen
päätöksenteon
Kyselyiden
Kuntalaisten osallisuuden tueksi suurten
toteutuminen ja
lisääminen
hankkeiden osalta
määrä
/Vastuutaho
hallintopalvelut,
johtoryhmä

Kaksi
verkkokyselyä
toteutunut.
Laajennetaan
käyttöä.

Yksittäisiä
kuntalais- ja
asiakaskyselyitä
on toteutettu.
Kulttuuristrategia
n laadinnassa
järjestettiin
avoimia työpajoja.

2.2 Kuntalaisten hyvinvoinnin edellytysten turvaaminen elinvoimaisuutta
kehittämällä
Tavoite

Toimenpiteet ja
vastuutaho

Työllisyysasteen
parantaminen

Mänttä-Vilppulan
elinkeinotoiminnan
edellytysten
turvaaminen
/Vastuutaho,
kehitysyhtiöt,
työllisyyspalvelut ja
johtoryhmä

Työllisyysaste

Nuorten
työllisyyden
parantaminen

Nuorten ohjaaminen
työelämään/ nuorten
työllistymisen
edistäminen
yhteistyössä

Nuorten
työllisyyden
kehittyminen

Arviointimittarit
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Toteuma 2017

Toteuma 2018

Työllisyysaste on
parantunut
vuonna 2017.

Asiantuntijatiedon
mukaan
työllisyysaste on
parantunut
vuonna 2018.
Virallinen tilasto
saatavilla 2020.

Nuorten
työllisyys on
parantunut
vuonna 2017
mutta on muihin

Asiantuntijatiedon
mukaan
työllisyysaste on
parantunut
vuonna 2018.

paikallisten yrittäjien ja
koulujen kanssa.
/Vastuutaho
työllisyyspalvelut, MWKehitys Oy ja koulut

Pirkanmaan
kuntiin nähden
korkea

Virallinen tilasto
saatavilla 2020.

2.3 Lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Tavoite

Toimenpiteet ja
vastuutaho

Lapsiperheiden
hyvinvointia ja
yhteisöllisyyttä
tuetaan

Lapsiperheille ja lapsille
tarjotaan edullisia
osallistumis- ja
harrastemahdollisuuksia Tapahtumat
/Vastuutaho
liikuntapalvelut ja
kulttuuripalvelut

Lasten ja nuorten
liikkumisaktiivisuutta on
lisätty

Arviointi-mittarit

Toteuma 2017

Toteuma
2018

Junioreiden
liikuntapaikkamaksut pääosin
tuettuja/ilmaisia.

Liikunta- ja
kulttuuripalveluiden
tarjonta
pysynyt
samana.

Tapahtumat
painopisteenä
2019

Toteutunut ja
Kunnan koulut ovat
Koulujen
jatkuu edelleen
mukana Liikkuva koulu –
osallistumisprosentti
hankkeessa/Vastuutaho
Liikkuva koulu sivistyspalvelut
hankkeeseen

Liikkuva koulu
–hankkeen
loppuraportti
on jätetty 2019
ja hanke
todettiin
onnistuneeksi.

Raportti hankkeesta

Lasten, nuorten ja
perheiden sosiaali- ja
Lasten, nuorten ja
terveyspalveluita
lapsiperheiden
kehitetään
hyvinvointi
palvelusopimuksen
mukaisesti

Palvelusopimuksen
seuranta

Psykologitutkimu
sjonot on
purettu,
perhepalveluohj
aus otettu
käyttöön.

Toimintaa
kehitetty
edelleen.

Edelleen tulee
kehittää
perhepalveluide
n kohdentumista
oikein.

2.4 Terveyden edistäminen työikäisillä
Tavoite

Toimenpiteet ja
Arviointimittarit
vastuutaho

Päihteettömyyden Luotu käytännöt
edistämisen
päihtyneenä
valmiuksia
palveluja

Käytännöt luotu ja
otettu käyttöön
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Toteuma 2017

Toteuma 2018

Painopiste
vuonna 2019.

Päihteiden
käytön puheeksi
ottamiseen on

edistetään soteammattilaisten
työssä

Työikäisten
terveellisten
elämäntapojen
tukeminen

käyttävän
ohjaamiseksi
päihteettömään
elämään
/Vastuutaho
Sosiaali- ja
terveyspalvelut Mäntänvuoren
terveys
Liikunnan
tukeminen
yhdessä
urheiluseurojen
kanssa
/Vastuutaho
liikuntatoimi

kiinnitetty
huomiota soteammattilaisten ja
asiakkaiden
vuorovaikutustilanteissa.

Liikunnan vaikutukset
tuki- ja
liikuntaelinsairauksien
vähentymisenä

Painopiste
vuonna 2019.

Ei seurattavia
tuloksia.

Toteuma 2017

Toteuma 2018

Kokouksia 4 kpl,
lisäksi
järjestöjen
tapaaminen sekä
vanhusneuvosto
osallistunut
maakunnalliseen
vanhusneuvosto
n tapaamiseen

Kokouksia 5 kpl
vuonna 2018.
Lisäksi järjestöjen
tapaaminen.
Vanhusneuvosto
on osallistunut
maakunnalliseen
vanhusneuvoston
tapaamiseen.

Opisto on
tarjonnut
edullisia

Mahdollistettu
tuettuja kursseja,
joiden
kurssimaksu on
pienempi
iäkkäälle
väestölle.

2.5 Ikäihmisten elämänhallinnan edistäminen
Tavoite

Toimenpiteet ja
vastuutaho

Arviointimittarit

Vanhusneuvoston Vanhusneuvoston
toimintaedellytyste kokoukset ja
n turvaaminen
tapahtumat

Ikäihmisten
osallisuutta ja
sosiaalisten
verkostojen
lisäämistä on
tuettu

Ikäihmisille
tarjotaan edullisia
osallistumis- ja
harrastemahdollisu Tapahtumat
uksia / vastuutaho
liikunta- ja
kulttuuripalvelut
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ikäihmisille
kohdennettuja
edullisa
liikuntaryhmiä,
tanssiryhmiä,
Atk-kursseja,
sekä mm. Shindo
ja asahi
terveysliikunta
kursseja. Lisäksi
opisto on
järjestänyt
kaikille avoimia
ryhmiä joista

suosittuja
ikäihmisten
keskuudessa
ovat olleet
kuvataideryhmis
sä sekä
kuorolauluryhmi
ssä sekä erilaisia
historian ja
perinne kursseja.

Ohjatut matalan
kynnyksen
liikuntaryhmät
ikääntyneille
/Vastuutaho
liikuntatoimi

Matalan kynnyksen
liikuntaryhmien määrä

Ikäihmisten
toimintakyvyn ja
esteettömyyden
lisäämistä on
tuettu

Esteettömyys
huomioitu
julkisissa
Esteettömyyden
rakennushankkeiss
toteutuminen
a/ vastuutaho:
Tekninen
palvelukeskus

Ikääntyneen
väestön
palveluohjaus
sosiaali- ja
terveystoimessa.

Ikäihmisten
palveluohjausjärjes
Palveluohjausjärjestelm
telmä käyttöön/
ä käytössä
Sotepalveluntuottaja.
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Liikuntapalvelut
on tuottanut
matalan
kynnyksen
vesiliikuntaa
uimahallissa.
Vuoden 2019
painopistealuee
ksi yhteistyön
tiivistäminen
entisestään
kolmannen
sektorin kanssa.
Lisäksi kaupunki
tarjoaa 65
täyttäneille
ilmaisen
kuntosalikortin

Ei seurattavia
tuloksia.

On huomioitu
vuonna 2017
valmistuneessa
päiväkodissa.
Vammaisneuvost
o auditoinut
esteettömyyden.

Kaupunki vastaa
lainmukaisten
esteettömyysvelvoitteiden
toteutumisesta.
Esteettömyyskäve
ly suunniteltiin
vuonna 2018 ja
toteutettiin
vuonna 2019.
Asiointipisteen
tilat toteutettiin
esteettömyys
huomioiden.

Toteutunut
vuoden 2018
alusta

Toteutunut
vuoden 2018
alusta.
Ikäihmisten
palveluohjausta
toteutetaan
lähitorilla,
puhelinneuvontan
a ja ennalta

ehkäisevien
kotikäyntien
avulla.

2.6 Lähipalveluiden turvaaminen
Tavoite

Toimenpiteet ja
vastuutaho

Arviointimittarit

Toteuma 2017

Toteuma 2018

Osallistuttu
maakuntavalmistel
uun

Osallistuttu
maakuntavalmistel
uun.

Sosiaali- ja
Mänttäterveydenhuollon
Vilppulassa palveluiden siirtymisen
on
yhteydessä turvataan
saatavissa sosiaali- ja
laadukkaat terveyspalveluiden
sosiaali- ja palvelusopimuksen
terveyspalve mukainen
lut
palvelutuotanto
paikkakunnalla

Palvelusopimuksen
mukainen
palvelutuotanto jatkuu
Mänttä-Vilppulassa.

Palveluiden
turvaamiseksi
Mänttälaaditaan
Vilppulassa
palvelurakennesuunnit
on
elma kun
saatavissa
maakuntauudistuksen
laadukkaat
toteutus ja
lähipalvelut
rahoitusratkaisut ovat
selvillä

Vuonna 2017
aloitettu talouden
tasapainotuspalvelurakennesuunnit
suunnitelma on
elma laadittu ja
osa
toimeenpantu
valmistautumista
valtuustokauden
ja sisältää myös
loppuun mennessä
palvelurakenteita
koskevia
muutoksia.

Maakuntauudistus
ei ole toteutunut,
eikä
palvelurakennesuunnitelmaa ole
laadittu.

2.7 Hyvinvointia kulttuurista
Tavoite

Toimenpiteet
ja vastuutaho

Arviointimittarit

Toteuma 2017

Toteuma 2018

Taidekaupungis
sa kulttuuri on
kaikkien
saavutettavissa

Kaupunki
järjestää
yhdessä
sosiaali- ja
terveyspalvelui
den
palvelujentuott
ajan kanssa
kulttuuria
myös
hoitolaitoksiss
a olevien
asukkaiden
arkeen.

Sosiaali- ja
terveyspalveluissa on
säännöllisesti
monipuolista
kulttuuritarjontaa
tarjolla potilaiden
arjen hyvinvointia
kohottamaan

Toteutettu
elokuvaprojekti
nuorisotoimen ja
kehitysvammapalveluiden
yhteistyönä sekä
Suomi100
itsenäisyyspäivä
juhlat sekä
musiikkijuhlien ja
joulunajan konsertit
palvelukeskuksessa.

Toimenpidettä
on toteutettu
kaupungin
yleisen
periaatteen
mukaisesti
”kulttuuria
kaikille ja
edullisesti”.

Kulttuuri tarjonnan
monipuolista
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Lasten
kulttuurikasvatu
s alkaa jo
varhaiskasvatuk
sesta

Perusopetuksen
opetussuunnitel
massa ja lukion
kurssitarjonnas
sa on
monipuolinen ja
laaja tarjonta
eri
kulttuurinalojen
opetusta

Taidekaupungi
n
varhaiskasvatu
ksessa otetaan
erityisellä
tavalla
huomioon
kulttuurin eri
muodot.
Koulut tekevät
aktiivista
yhteistyötä
paikkakunnan
kulttuuritoimij
oiden kanssa.

Varhaiskasvatussuunni
telmassa otetaan
huomioon kulttuurin
erityinen asema
kaupungin
identiteetissä.

Kulttuurin osuus
toteutuneesta
opetuksesta ja
lukiossa/lukion
syventävien ja
soveltavien kulttuurija taideopintojen
määrä

kehittämistä
jatketaan edelleen.
On toteutunut.

Toteumaa ei seurattu
vuoden 2017
hyvinvointikertomusra
portissa.

On toteutunut
jo vuonna 2017.

Kulttuurinalojen
opetus on
otettu
huomioon
opetussuunnitel
missa.
Toteutuneisiin
kursseihin
vaikuttaa
oppilaiden ja
opiskelijoiden
tekemät
valinnat.
Valinnaisten
kurssien
toteuttaminen
1-2
kiinnostuneelle
on vaikea
toteuttaa.

3 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset
Työttömyys on laskussa, mutta se ei ratkaise väestöllisen huoltosuhteen aiheuttamaa haastetta.
Työttömyyden laskusuunta tulisi joka tapauksessa turvata ja löytää työttömyyteen entistä
monipuolisemmin yksilöllisiä ratkaisuja koko ekosysteemi hyödyntäen.
Nuoret voivat pääosin hyvin, mutta pahoinvointi kasaantuu yksittäisille nuorille. Kaupungin ja
sen sidosryhmien tulisi löytää yhdessä ratkaisuja pahoinvoivien nuorien tilanteen
kohentamiseen.
Kaupungissa on paljon yksinasuvia sekä yksinhuoltajaperheitä. Kaupungin väestörakenne ja
asumisen tavat edellyttävät asukkaiden hyviä, sosiaalisia tukiverkkoja. Kaupungin
palvelutuotantoa tulisi suunnitella siten, että palveluissa huomioidaan Mänttä-Vilppulan
perhedynamiikka. Lisäksi Mänttä-Vilppulassa on tärkeää edistää asukkaiden kuulumista
yhteisöön.
Yksinäisyyteen tulisi puuttua kaikkien ikäryhmien kohdalla. Kaupungin tulisi tunnistaa
nykyaikaisia keinoja, joilla eri-ikäisten yksinäisyyteen voi puuttua. Kaupungin on erityisesti
vahvistettava tukiverkkoja ja tukitoimia kotiin. Hyvä palvelu ei saa katketa kotiutumiseen.
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Nuorten ahdistuneisuus on kasvussa ja erityisesti ammattioppilaitoksen oppilaiden
mielenterveyteen ja jaksamiseen tulisi panostaa. Työikäisten kohdalla pahoinvointi näkyy
esimerkiksi mielenterveysperusteisesti sairauspäivärahaa saaneiden osuudessa.
Ratkaisuja pahoinvoivien nuorten tilanteeseen voidaan etsiä nuoristoimen palveluiden lisäksi
myös lapsiperheiden vanhemmille suunnattavista matalan kynnyksen palveluista ja
tukimuodoista.
Kaupunki voi edistää kaikkien kohderyhmiensä hyvinvointia asiakaskeskeisten ja matalan
kynnyksen palvelujen tarjoamisella.
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OSA 2 HYVINVOINTISUUNNITELMA VUODELLE 2020
Laaja hyvinvointikertomus 2017-2021 asettaa kaupungin hyvinvointityölle valtuustokauden
mittaisen suunnitelman painopistealueineen. Vuosittaisessa hyvinvointikertomusraportissa
tarkennetaan ja selvennetään yksittäisiä tavoitteita ja toimenpiteitä, jotka yhdessä edistävät
painopistealueen tavoitteiden saavuttamista.

4 Kaupunkistrategian painopisteet ja linjaukset
Kaupunkistrategia 2016-2026 (5.9.2016 § 34)
KESKEISET TOIMINTAPERIAATTEET
- Kaiken toiminnan lähtökohtana on kaupunkilaisten hyvinvoinnin kaikinpuolinen edistäminen.
- Kaupungin toimintoja ja toimintaympäristöjä kehitetään ja uudistetaan kokonaisvaltaisesti ja
rohkeasti koko kaupunkikonsernissa. Tavoitteena on löytää uudenlaista dynamiikkaa
toimintaan, talouteen ja niiden kehittämiseen.
- Kaupungin omaa edunvalvontaa aktivoidaan ja yhteistyötä eri tahojen kanssa tiivistetään.
- Toiminnan ja talouden välillä on tiukka yhteys.
ARVOJEN MUKAINEN TOIMINTA TIIVISTYY VISIOSSA
- Asuin- ja elinympäristönä Mänttä-Vilppulan kaupunki on viihtyisä, ympäristöystävällinen ja
turvallinen, kaupunkiin on helppo tulla ja siellä on helppo asioida.
- Kaupungin toiminta on taloudellisesti ja ekologisesti kestävää.
- Digitalisaation suomia mahdollisuuksia hyödynnetään optimaalisesti kaikessa toiminnassa.
- Kaupungissa on monipuoliset ja riittävät lähipalvelut eri väestöryhmille.
- Arvojensa mukaisesti kaupunki kannustaa asukkaita, yhteisöjä ja yrityksiä aktiivisuuteen,
luovuuteen ja vastuullisuuteen kaikilla elämisen ja toiminnan alueilla sekä näitä koskevassa
päätöksenteossa ja taloudenhoidossa.
- Taidekaupungissa kaiken toiminnan lähtökohtana on asukkaan hyvinvointi ja tyytyväinen
asiakas.
ARVOJEN MUKAISET JA VISION TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄT STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT
- Asukasdemokratian vahvistaminen.
- Asuin- ja elinympäristön viihtyisyyden kehittäminen.
- Kaupunkia johdetaan konserninäkökulmasta.
- Lähipalveluiden turvaaminen.
- Elinvoimaisuuden ja yrittäjyyden edistäminen.
- Asiakaslähtöiset rakenteet ja prosessit, kunnossa oleva ja kestävä talous.
- Osaamisen kokonaisvaltainen ja luova kehittäminen koko kaupunkikonsernissa.
- Saavutettavuuden vahvistaminen ja liikenneyhteyksien parantaminen.
- Digitalisaation optimaalinen hyödyntäminen kaikessa toiminnassa.
- Hyvän julkisuuskuvan vahvistaminen.
- Taiteen, kulttuurin ja luovuuden arvostaminen kaikessa toiminnassa.

Strategian painopistealueet valtuustokaudelle 2017-2021 (KV 17.12.2018 § 81)
Elinkeinoelämän kehittäminen ja yrittäjyyden ja työpaikkakehityksen edistäminen
Lähipalveluiden turvaaminen
Toiminnan ja talouden tiukka yhteys
Saavutettavuus ja sujuva asiointi
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5 Hyvinvoinnin edistämisen erillisohjelmat ja –suunnitelmat
Sivistyspalvelut
Koko sivistyspalvelut
- Lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelma
Perusopetus
- turvallisuussuunnitelma (sisältää mm. kriisi-, palo- ja pelastus-, henkilöturvallisuus-,
kiusaamisen ehkäisy-, päihdesuunnitelmat ja riskinarvioinnit)
- kestävän kehityksen suunnitelma
- aamu- ja iltapäivätoiminnan suunnitelma
- tasa-arvosuunnitelma (tekeillä)
- suunnitelma oppilashuollollisia toimenpiteitä varten
- lääkehoitosuunnitelma
Lukiokoulutus
- yhteinen turvallisuussuunnitelma yläkoulun kanssa
- lukion toimintakulttuurin vuosisuunnitelma
- tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma
- opiskeluhuollon suunnitelma
- suunnitelma kurinpitokeinojen käyttämisestä ja niihin liittyvistä menettelyistä
Kirjastopalvelut
- kotipalvelusuunnitelma
- koulujen ja kirjastojen yhteistyösuunnitelma
Tekniset palvelut
Kaavoitus
- Mäntän keskustan kehittämissuunnitelma
- Vilppulan keskustan kehittämissuunnitelma
Liikuntapalvelut
- Erityisliikuntaa kuntiin hanke
- Lähiliikuntapaikkahanke
Sosiaali- ja terveyspalvelut
- vanhuspalvelusuunnitelma
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6 Hyvinvointisuunnitelma
Hyvinvointisuunnitelma vuodelle 2019 koostuu laajan hyvinvointikertomuksen
painopistealueista. Tavoitteita, toimenpiteitä, vastuutahoja ja arviointimittareita on
tarkennettu.

6.1 Asukasdemokratian vahvistaminen ja osallisuuden kehittäminen
Tavoite 2020
Osallisuuden,
vaikuttamisen ja
tietoisuuden
lisääminen
kouluissa

Toimenpiteet ja vastuutaho 2020

Arviointi Educef -ohjelmalla kevätlukukaudella.
/Vastuutaho sivistyspalvelut

Arviointimittarit 2020
Kysely, mielipiteet, 1-5

Kyselystä raportoidaan asianosaisille ja
sidosryhmille.
/Vastuutaho HR- ja viestintäpalvelut &
sivistyspalvelut

Nuorten
osallisuuden
parantaminen

Nuorisovaltuuston toiminnan aktivointi ja integrointi
päätöksentekojärjestelmään. Lautakunnat
kannustavat osallistumiseen.
/Vastuutaho kulttuuri- ja hyvinvointipalvelut &
nuorisopalvelut

Aktiiviset jäsenet
lautakunnissa.

Kuntalaisten
osallisuuden
lisääminen

Osallisuusprosessien luominen vuoden 2020 aikana.

Kyllä/Ei

Virkamiesten
osallistuminen
nuorisovaltuustossa ja
kouluissa.

Kysely- ja palauteprosessien luominen ja
kehittäminen.
/Vastuutaho konsernipalvelut

6.2 Kuntalaisten hyvinvoinnin edellytysten turvaaminen kunnan
elinvoimaisuutta kehittämällä
Tavoite 2020

Työllisyysasteen
parantaminen

Nuorten työllisyyden
parantaminen

Toimenpiteet ja vastuutaho 2020
Mänttä-Vilppulan elinkeinotoiminnan edellytysten
vahvistaminen.
/Vastuutaho johtoryhmä, työllisyyspalvelut, MWKehitys Oy & Yrke-Kiinteistöt Oy

Nuorten ohjaaminen työelämään. Nuorten
työllistymisen edistäminen yhteistyössä paikallisten
yrittäjien ja koulujen kanssa.
/Vastuutaho johtoryhmä, työllisyyspalvelut, koulut,
MW-Kehitys Oy
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Arviointimittarit 2020

Työpaikkojen määrä
kasvaa MänttäVilppulassa.

Työttömyysprosentin
laskeminen,
aktivointiasteen
nostaminen

6.3 Lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Tavoite 2020

Toimenpiteet ja vastuutaho 2020

Arviointimittarit 2020

Lapsiperheiden
hyvinvointia tuetaan
yhteisöllisyyden
kautta

Kaupunki mahdollistaa kolmannen sektorin
toiminnan.

Kansalaisopiston ja
uimahallin käyttö,
hinta.

Lasten ja nuorten
liikkumisaktiivisuutta on
lisätty

Kunnan koulut ovat mukana Liikkuva koulu –
hankkeessa.
/Vastuutaho sivistyspalvelut

Koulujen
osallistumisprosentti
Liikkuva koulu –
hankkeeseen, raportti
hankkeesta

Lasten, nuorten ja
lapsiperheiden
hyvinvointi

Lasten, nuorten ja perheiden sosiaali- ja
terveyspalveluita kehitetään palvelusopimuksen
mukaisesti siten, että toiminta vastaa yleisiä,
valtakunnallisia suosituksia (THL).
/Vastuutaho peruspalvelut & sivistyspalvelut

Yleisten
valtakunnallisten
suositusten (THL)
mukainen toiminta

Lapsiperheille ja lapsille on tarjolla edullisia
osallistumis- ja harrastemahdollisuuksia.
/Vastuutaho liikuntapalvelut & kulttuuripalvelut

Automaattisen
avustusverkon
järjestöjen
jäsenmäärien
ylläpitäminen.

6.4 Terveyden edistäminen työikäisillä
Tavoite 2020

Toimenpiteet ja vastuutaho 2020

Arviointimittarit 2020

Kuntalaisten
päihteettömyyden
edistämisen
valmiuksia
edistetään soteammattilaisten
työssä.

Riskikäyttäjien tunnistamisen osaamisen
kehittäminen. Valmiuksien ja osaamisen kehittäminen
palveluita tuottavissa yksiköissä.
/Vastuutaho Mäntänvuoren Terveys Oy &
työllisyyspalvelut

Henkilöstön
koulutukset

Työikäisten
terveellisten
elämäntapojen
tukeminen

Liikunnan tukeminen yhdessä liikuntaseurojen ja
työnantajien kanssa.
/Vastuutaho liikuntapalvelut

Liikunnan vaikutukset
tuki- ja liikuntaelinsairauksien
vähentymisenä
Sotkanetin
indikaattorien mukaan
(erikoissairaanhoidon
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toteuma,
sairastavuusindeksi)

6.5 Ikäihmisten elämänhallinnan edistäminen
Tavoite 2020

Toimenpiteet ja vastuutaho 2020

Vanhusneuvoston toimintaedellytysten turvaaminen
Ikäihmisten
/Vastuutaho sosiaali- ja terveyspalvelut
osallisuutta ja
sosiaalisten
verkostojen lisäämistä
Ikäihmisille tarjotaan edullisia osallistumis- ja
on tuettu
harrastemahdollisuuksia.
/Vastuutaho liikuntapalvelut & kulttuuripalvelut

Ikäihmisten
toimintakyvyn ja
esteettömyyden
lisäämistä on tuettu

Ikääntyneen väestön
palveluohjaus
sosiaali- ja
terveystoimessa.

Arviointimittarit 2020
Osallisuuden
vaikuttavuusmittari
Kansalaisopiston ja
uimahallin käyttö,
hinta.

Ohjatut matalan kynnyksen liikuntaryhmät
ikääntyneille
/Vastuutaho liikuntapalvelut

Yli 65-vuotiaiden
kuntosalikäyttäjien
määrä ja aktiivisuus

Esteettömyys huomioitu julkisissa rakennushankkeissa
/Vastuutaho tekniset palvelut

Lausunnot
vanhusneuvostolta ja
vammaisneuvostolta
tilojen suunnittelussa

Palvelunohjausprosessi otettu käyttöön ja kehitetty
/Vastuutaho Mäntänvuoren Terveys Oy

Kyllä/Ei,
yhteydenottojen määrä

6.6 Lähipalveluiden turvaaminen
Tavoite 2020

Toimenpiteet ja vastuutaho 2020

Arviointimittarit 2020

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden siirtymisen
yhteydessä turvataan sosiaali- ja terveyspalveluiden
Mänttä-Vilppulassa on palvelusopimuksen mukainen palvelutuotanto
Palvelusopimuksen
saatavissa laadukkaat paikkakunnalla. Palvelut jatkuvat ja kehittyvät myös mukainen
sosiaali- ja
palvelutuotanto jatkuu
palveluntuottajan omistajavaihdoksen yhteydessä.
terveyspalvelut
Mänttä-Vilppulassa.
Palveluissa hyödynnetään digitalisaation
mahdollisuuksia.
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Palveluiden turvaamiseksi laaditaan
Mänttä-Vilppulassa on palvelurakennesuunnitelma kun
saatavissa laadukkaat maakuntauudistuksen toteutus ja rahoitusratkaisut
lähipalvelut
ovat selvillä.

Palvelurakennesuunnitelma laadittu ja
toimeenpantu
valtuustokauden loppuun
mennessä.

6.7 Hyvinvointia kulttuurista
Tavoite 2020

Toimenpiteet ja vastuutaho 2020

Arviointimittarit
2020

Taidekaupungissa
kulttuuri on kaikkien
saavutettavissa

Kaupunki järjestää yhdessä sosiaali- ja
terveyspalveluiden palvelujentuottajan kanssa
kulttuuria myös hoitolaitoksissa olevien potilaiden
arkeen.
/Vastuutaho peruspalvelut, kulttuuripalvelut,
kirjasto, Mäntänvuoren Terveys Oy

Laaditaan
toimintasuunnitelma
vastuutahojen kesken,
jossa kuvataan
yhteistyö ja tehtävien
jako.

Lasten
kulttuurikasvatus
alkaa jo
varhaiskasvatuksesta

Taidekaupungin varhaiskasvatuksessa otetaan
erityisellä tavalla huomioon kulttuurin eri muodot.
/Vastuutaho kulttuuripalvelut &
varhaiskasvatuspalvelut

Yhteistyötapahtumien
määrä (sis. esim.
teatteriesitys,
taidepaja, museokäynti)

Perusopetuksen
opetussuunnitelmassa ja
lukion
kurssitarjonnassa on
monipuolinen ja
laaja tarjonta eri
kulttuurinalojen
opetusta

Kulttuuri- ja taidepainotteisen lukion suunnitelman
laatiminen
/Vastuutaho sivistyspalvelut

Kulttuurin osuus
toteutuneesta
opetuksesta
perusopetuksessa ja
lukiossa, lukion
syventävien ja
soveltavien kulttuuri- ja
taideopintojen määrä
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OSA 3 VALTUUSTOKÄSITTELY
7 Suunnitelman laatijat
Vuoden 2018 hyvinvointikertomusraportti on laadittu monialaisen työryhmän kesken kolmen
tapaamisen pohjalta. Työryhmän osallistujat:
Mänttä-Vilppulan kaupunki
kaupunginjohtaja Markus Auvinen
palvelujohtaja Alli Ruuhilehto
sivistysjohtaja Petra Tolonen
vt. kulttuurijohtaja Antti Korkka
henkilöstöpäällikkö Mikko Nyberg
palveluvastaava Vuokko Hjelt
palveluohjaaja Mervi Minni
toimistosihteeri, Tuulia Rinne
Mäntänvuoren Terveys Oy
avopalveluiden palvelupäällikkö Anna-Liisa Uusitalo
terveyspalveluiden palvelupäällikkö Johanna Nivala
asumispalveluiden palvelupäällikkö Milla Nyberg
vanhuspalveluiden palveluvastaava Päivi Toivainen, varajäsen
hyvinvointipalveluiden palveluvastaava Virve Marttila, varajäsen
Mäntänvuoren Terveyden ohjausryhmä
ohjausryhmän puheenjohtaja, Jyrki Lahtinen
ohjausryhmän jäsen, Mira Anttila
VESOTE-verkosto
kouluttautuja, luottamushenkilö Tea Pirttilahti

8 Suunnitelman hyväksyminen
Kaupunginvaltuusto 16.12.2019.
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